OBRAZCI ZA PRIJAVO NA RAZPIS - 2020

VLOGA
za sofinanciranje nakupa in vgradnje male komunalne čistilne
naprave v Občini Podlehnik za leto 2020
1. PODATKI O VLAGATELJU
Priimek in ime :
EMŠO:

; Davčna številka: SI

Naslov stalnega prebivališče:
Telefonska številka:
Številka TRR: SI56

Odprt pri banki:

2. PODATKI O OBJEKTU, PRI KATEREM SE BO VGRADILA INDIVIDUALNA MKČN
Naslov:
Vrsta objekta:
Ustrezno obkroži:
a) Objekt zgrajen leta:
; št. Gradbenega dovoljenja:
b) Objekt zgrajen pred letom 1998
Osebe, stalno prijavljene na naslovu so:
Osebe, stalno prijavljene na naslovu so:
ZAP.
ŠT.

IME

EMŠO

PRIIMEK

1.
2.
3.
4.
5.
6.

LOKACIJA VGRADNJE MKČN: PARC. ŠT.

, K.O.

.
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3. SKUPNA MKČN (izpolniti v kolikor se na eno MKČN priključuje več kot en objekt)
Naslov objekta:
Vrsta objekta:
Ustrezno obkroži:
a) Objekt zgrajen leta:
; št. Gradbenega dovoljenja:
b) Objekt zgrajen pred letom 1998
Osebe, stalno prijavljene na naslovu so:
IME

PRIIMEK

EMŠO

1
2
3
4
5
6

Naslov objekta:
Vrsta objekta:
Ustrezno obkroži:
a) Objekt zgrajen leta:
; št. Gradbenega dovoljenja:
b) Objekt zgrajen pred letom 1998
Osebe, stalno prijavljene na naslovu so:
IME

PRIIMEK

EMŠO

1
2
3
4
5
6

Naslov objekta:
Vrsta objekta:
Ustrezno obkroži:
a) Objekt zgrajen leta:
; št. Gradbenega dovoljenja:
b) Objekt zgrajen pred letom 1998
Osebe, stalno prijavljene na naslovu so:
IME

PRIIMEK

EMŠO

1
2
3
4
5
6
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4. FINANČNA KONSTRUKCIJA

Vrednost investicije brez DDV v EUR

obvezen podatek

Vrednost investicije z DDV v EUR

obvezen podatek

5. IZJAVA o izvedbi del pri gradnji MKČN
Izjavljam, da bom v času gradnje upošteval določila Gradbenega zakona in ostale veljane zakonodaje, ki se
nanaša na predmet gradnje in zagotovil vse potrebno za nemoteno in pravilno izvedbo del.

6. IZJAVA o strinjanju z določili vzorca pogodbe
Izjavljam, da sem seznanjen z vzorcem pogodbe in jo bom, v primeru dodelitve sredstev, brezpogojno
sprejel in podpisal.

IZJAVLJAM, DA SO VSI NAVEDENI PODATKI V VLOGI RESNIČNI, TOČNI IN POPOLNI.
Datum:

Podpis vlagatelja:

OPOMNIK ZA PRIJAVO NA RAZPIS – OBVEZNE PRILOGE K VLOGI











Izjavo lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu (PRILOGA 1)
Izjava o pridobljenih soglasjih za posege v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture, morebitno
soglasje mejaša in soglasja, ki jih je potrebno pridobiti na varovalnih območjih po Zakonu o ohranjanju
narave, Zakonu o varstvu kulturne dediščine in podobno (PRILOGA 2)
Izjavo izvajalca oziroma dobavitelja MKČN (PRILOGA 3)
Dokazilo o lastništvu objekta oz. zemljišča – izpisek iz ZK
Predračun izdelan skladno z razpisnimi pogoji s popisom del in materiala
Potrdilo izvajalca javne službe oz. Komunalnega podjetja Ptuj d.d. lastniku stavbe v kolikor bo MKČN na
območju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali pa je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa
ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena,
Certifikat oz. listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod
Podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov male komunalna čistilne naprave, ki ni časovno omejen in
osebo, ki bo zadolžena za upravljanje male komunalna čistilne naprave, ter sklenjene služnostne pogodbe
za izvedbe kanalizacijskih priključkov do vseh objektov, ki se bodo priključevali na skupno čistilno napravo
(v kolikor se na eno MKČN priključuje več objektov)
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PRILOGA 1

IZJAVA LASTNIKA NEPREMIČNINE

Priimek in ime :
EMŠO:

; Davčna številka: SI

.

Naslov stalnega prebivališča:
Kot lastnik nepremičnine na naslov
na parceli št.:

K.O.

na parceli št.:

K.O.

Skladno z določili javnega razpisa Občine Podlehnik, za dodelitev sredstev finančne pomoči za nakup in
vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav izjavljam, da bodo na zgoraj navedeni nepremičnini izvedena
vsa dela, skladno z namenom iz razpisa Občine Podlehnik.

Datum:

Podpis vlagatelja:
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RILOGA 2

IZJAVA O PRIDOBLJENIH SOGLASJIH

Priimek in ime :
Naslov stalnega prebivališča:

.

Izjavljam, da imam v skladu z določbami Gradbenim zakonom (Uradni list RS 61/17 in 72/17 - popr.) in Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Podlehnik, pridobljena soglasja za posege v varovalne pasove
gospodarske javne infrastrukture, morebitno soglasje mejaša in soglasja, ki jih je potrebno pridobiti na varovalnih
območjih po Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o varstvu kulturne dediščine in podobno.

Datum:

Podpis vlagatelja:

5

OBRAZCI ZA PRIJAVO NA RAZPIS - 2020
PRILOGA 3
IZJAVA DOBAVITELJA ali IZVAJALCA MKČN

Naziv:
Sedež:
Investitor:
Naslov objekta ali investitorja:
Odgovorna/ kontaktna oseba dobavitelja/izvajalca:

Izjavljamo, da je priloženi predračun oziroma račun za dobavo in montažo male čistilne naprave izdelan
skladno s predpisi in javnim razpisom Občine Podlehnik za sofinanciranje nakupa in vgradnje male
komunalne čistilne naprave ter, da bodo vse dobave opreme in dela potekale skladno z veljavno zakonodajo.
Predračun zajema vse potrebno za normalno obratovanje opreme. Občina Podlehnik ima pred izplačilom
sredstev pravico preveriti namensko porabo sredstev.

Datum:

žig:

Podpis osebe dobavitelja ali
izvajalca:
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